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Notecaddy Pro.Tools
Dzięki doskonałemu doświadczeniu w pokerze, pracy ze statystykami w Notecaddy i możliwości
przebadania miejsc gry, mogliśmy stworzyć pakiet Notecaddy Pro.Tools. To paczka statystyk,
odznak i spersonalizowanych pop-upów dostarczających zaawansowane informacje o
oponentach. Dzięki temu, będziesz w stanie lepiej dostrzec i zrozumieć przeciwników oraz łatwiej
wykorzystać ich leaki/błędy przeciwko nim.
Użycie:
Dzięki Notecaddy Pro.Tools, możesz używać statystyk dodając je do twojego HUD lub do
pop-upów. Możesz także zainstalować nowe pop-upy z paczki Pro.Tools, dodając je tym
samym do swojego HUDa. Dzięki temu można dostać się do zaawansowanych statystyk
łatwiej i szybciej. Jakby tego było mało, w pakiecie dostajesz też predefiniowane HUD z
odznakami i pop-upami w trzech kolorach (jasny/ciemny/szary), których można używać od
razu po instalacji w HM2.
Notecaddy Pro.Tools dostarcza dodatkowe informacje o przeciwnikach, pozwalając ci
odkryć bardziej profitowe linie i dostrzec więcej sytuacji, w których możesz exploitować
oponentów. Używając tej funkcjonalności, możesz zwiększyć zyski i szybciej pokonywać
limity.
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Odznaki (Informacje)
Wraz z HUDem wyświetlane są małe ikony, które pokazują leaki/możliwości exploitowania graczy
na preflopie i postflopie.
Używanie odznak sprawia, że HUD jest bardziej poglądowy, można dzięki nim łatwiej dostrzec
miejsca, w których gra przeciwnika jest niezbalansowana, co pozwala na zwiększenie profitu
poprzez exploitację graczy zarówno preflop jak i postflop.

Dla multi-tablingu
High fold to cold 4bet (open raise + 3bet ++ 4bet = cold 4bet)
High fold to isolation 3bet (limp+raise + 3bet = iso3bet)
High fold to 4bet after squeeze
High fold to сbet after limit call
And others …
Usage:
Podczas gry na wielu stołach, grupa odznak dotyczących akcji preflop ułatwia
wykrywanie leaków przeciwników i ich częstszą exploitację.
Dla wyboru stołów
High profit Hero vs Opponent
Low profit Hero vs Opponent
Usage:
Odznaki te są pomocne w lepszym wybieraniu stołów do gry.
To grupa dwóch odznak, które pojawiają się w zależności od tego czy masz
przewagę nad danym graczem. Pomagają zwracać większą uwagę na lepszych
graczy lub też łatwo znaleźć stoły z graczami słabymi.
For steal BB vs SB
High fold to steal BB vs SB
Usage:
Ta odznaka pojawia się przy twoim przeciwniku, gdy pasuje on dużo w sytuacji SB
vs BB. Po kliknięciu na odznakę, pojawi się informacja o optymalnej/profitowej
wielkości przebicia, którą możesz wykorzystać, aby kraść blindy efektywniej.
I więcej…
(Pełna lista odznak w opisie pliku)

Używanie odznak w HUD:
Odznaki/informatory są wyświetlane na stole wraz z HUD i służą do wizualizacji informacji
na temat przeciwników oraz ułatwienia podejmowania decyzji na preflop i postflop.
Zestaw odznak w pakiecie Pro.Tools jest optymalny. Dzięki temu, twój HUD nie będzie
przeładowany informacjami i będziesz mógł efektywnie z niego korzystać.
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Pop-ups
List of pop-ups:
PFR – Preflop raise on positions (Preflop 1st Raise/Postflop: Limit/Limpraise pots)
PFR-IP – Preflop raiser in position (Postflop/Actions on boards)
PFR-OOP – Preflop raiser out of position (Postflop/ Actions on boards)
Caller-IP – Caller in position (Preflop/Postflop/ Actions on boards)
Caller-OOP – Caller out of position (Preflop/Postflop/ Actions on boards)
3bet – 3bet/Squeeze/Folds on 4bet etc. (Preflop/Postflop)
4bet – 4bets /Folds on 4bet / Folds on 5bet etc. (Preflop /Bet sizes)
Fold 3bet IP – Fold on 3bet in position (Preflop/Postflop)
Fold 3bet OOP – Fold on 3bet out of position (Preflop/Postflop)
Resteal – 3bet BB+SB vs BTN+CO (Preflop/Postflop BTN vs Blinds)
Steal – Preflop and postflop SB and BB (Preflop/Postflop: SRP, 3bet pot, Limp Pot)
Blinds vs BTN – Postflop BB vs BTN / SB vs BTN
BTN vs Blinds – Preflop and postflop BTN vs Blinds (Preflop/Postflop: SRP, 3bet pot)
Showdown – Showdown (Actions on bet sizes)
Winrate – Winrate (Total profit/Win Hero vs Opponent)
(po więcej informacji zajrzyj do statystyk w pop-upach)

Pop-upy Pro.Tools są dostępne w trzech kolorach: jasny, ciemny, szary

Sposób użycia:
Możesz wybrać kolor pop-upu, który najbardziej ci odpowiada. Zależy to od osobistych
preferencji i koloru pokerowego stołu. Używaj koloru, który potrzebujesz, aby zwiększyć
doznania.
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Statistics availability in pop-ups
Notecaddy pozwala ci stworzyć statystyki, których potrzebujesz podczas gry. Dzięki ogromnemu
doświadczeniu w tworzeniu statystyk i badaniu gier NL500/PLO500/CAP200-400/SNG-MTT $200,
dodaliśmy do pakietów Pro.Tools statystyki zgodne z obecnymi trendami, aby umożliwić ci
używanie poprawnych statystyk i bycie zawsze o jeden krok do przodu w stosunku do oponentów.
Taka ilość statystyk w pop-upach, pozwala lepiej dostrzec i zrozumieć przeciwników, natomiast
informacje dotyczące preflop/postflop są bardziej szczegółowe i dokładniejsze.
Statystyki preflop: 3bets eliminate squeezes, folds to 4bets on positions etc.
Wszystkie statystyki postflop odnoszą się do gry HU. Dla multi-potów, są przygotowane osobne
bloki.
Akcje dla różnych wielkości zakładów.
Statystyki gier vsHero oraz informacje na temat tego jak widzą cię przeciwnicy.
Statystyki na temat gier na różnych strukturach boardów.
Gra pozycyjna (Postflop SB i BB, Blindy i BTN, etc.)
oraz wiele innych możliwości
*W pop-upach znajdziesz wiele nowych statystyk, niedostępnych w Hm2.

Przykłady:

(pop-up Steal)
(pop-up BTN vs Blinds)

(pop-up Fold 3bet IP)

(pop-up Resteal)

(pop-up Caller IP)

(pop-up Blinds vs BTN)
(pop-up 3bet)
(pop-up Fold 3bet OOP)

(pop-up 4bet)
(pop-up Caller OOP)

(pop-up PFR)
(pop-up Winrate)

(pop-up Showdown)

(pop-up PFR OOP)
(pop-up PFR IP)
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Sposób użycia:
Pop-upy zostały stworzone tak, aby zmaksymalizować wygodę używania wszystkich
funkcjonalności Pro.Tools. Statystyki są ułożone tak samo w każdym pop-upie, co ułatwia
adaptację i pozwala łatwo zapamiętać ich położenie. Preflop i postflop znajdują się w
jednym pop-upie, co wpływa na wygodniejsze uzyskiwanie informacji na żądany temat.

raise: raise on flop
+ bet: bet on Turn after raise on Flop
+ bet: bet on River after raise on Flop

Float = caller’s bet after preflop raiser’s
check

vs Missed Cbet
(BB actions after missed Cbet)
Bet on Flop
+ bet on Turn
+ bet on River
Dla zwiększenia czytelności, pop-upy mają zaznaczone istotne słowa, np. Raise na flopie,
+bet na turnie po raise na flopie poprzedzający +bet on river. Dzięki temu, w kolumnie z
zaznaczonymi statystykami możesz łatwiej zobaczyć jak przeciwników podbija i betuje po
raise na kolejnych streetach.
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Range mapping
W pop-upach Pro.Tools, używane są zarówno klasyczne statystyki w procentach jak i graficznie
prezentowane zakresy przeciwników. Funkcję tę znajdziesz we wszystkich pop-upach Pro.Tools,
dzięki czemu łatwiej będzie dostrzec range przeciwników i częściej podejmować dobre decyzje.
Preflop stats: CallOpen IP/OOP, Call 3bet IP/OOP etc.;
Postflop stats: Raise, Check Raise etc..
Zakresy preflop są wyświetlane jako matryca, natomiast te z postflopu pojawiają się w formie
wykresu kołowego.
W pop-upach znajdziesz dodatkowe informacji na temat zakresów, w tym celu wystarczy najechać
na daną statystykę.
Zakresy preflop pokazane za pomocą matrycy
Zakresy pod pop-upem

Zakresy po najechaniu na statystykę preflop (Heat Map)

Przykład
Przykład

Zakresy postflop w formie wykresu kołowego

Przykład
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Przykłady:
Zakresy preflop :

(Pop-up BTN vs Blinds)
(Pop-up ReSteal)

(Pop-up Blinds vs BTN)

Zakresy postflop:

(Pop-up Fold 3bet IP)
(Pop-up Caller IP)

(Pop-up Fold 3bet OOP)

Sposób użycia:

Pod pop-upem Blinds vs BTN, można dostrzec zakres callowania BB vs BTN, ukazany jako
lista rąk. Po najechaniu na niego ukaże się matryca callów
Strenght: +8% = Siła zakresu w porównaniu do przeciętnej wartości na twoim limicie.
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Gra pozycyjna
(pop-upy SB and BB / BTN vs Blinds, BTN call 3bet / Blinds vs BTN)
Na pozycjach BTN/SB/BB, gra się szerszymi zakresami. W pakiecie Pro.Tools, używamy więc popupów ze szczegółowymi statystykami pozycyjnymi, w tym te dla pul zwykłych i 3-betowanych.
Statystyki preflop i postflop są używane dla: BTN vs Blinds / SB и BB vs BTN / SBvsBB и BbvsSB.
Pop-upy zawierają dodatkowe informacje na temat sizingów preflop, statystyki vsHero oraz
informacji na temat tego jak widzi cię przeciwnik.
Przykłady:

(pop-up Blinds vs BTN)
(pop-up Steal)

(pop-up BTN vs Blinds)

Sposób użycia:
Statystyki gry na szerokich zasięgach mogą różnić się od statystyk ogólnych. Tak więc
używanie tych pozycyjnych pop-upów pozwala lepiej dostrzec zachowania przeciwników
na postflopie i to, jak różnią się one od zachowań w standardowych spotach. Wykorzystuj
słabości przeciwników i ich niezbalansowaną grę na szerokich zasięgach przeciwko im
samym.
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Zaawansowane statystyki Hero
Statystyki vsHero są dostępne w każdym pop-upie, abyś widział w jaki sposób twoi przeciwnicy się
do ciebie dostosowują.
Są dwa rodzaje statystyki dot. gry Hero
Niebieskie statystyki pokazują jak przeciwnik gra przeciwko tobie.
Czerwone statystyki mówią o tym jak ty grasz przeciwko oponentowi, a więc jak on cię widzi.
Przykłady statystyk preflop:

(Pop-up Fold 3bet OOP)

(Pop-up Steal)

Przykłady statystyk postflop:

(Pop-up PFR OOP)
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(Pop-up Caller OOP)

Sposób użycia:
Statystyki te pokazują jak przeciwnicy grają na ciebie i jak reagują na twoje zagrania.
Niebieskie statystyki pokazują jak bardzo ich gra zmienia się kiedy grają przeciwko tobie,
np. Jak dostosowują się do ciebie. Czerwone statystyki to twoje własne, takie jak widzi je
przeciwnik.
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Statystyki wyświetlające częstotliwość wygranych na showdownie
Przeciwnicy czasem używają specyficznych linii dla valuebetów i na odwrót – niektóre ich zagrania
są regularnie stosowane podczas blefowania.
Różowe statystyki: Bet and Win at Showdown
Pop-upy: Caller In position/Out of position, Preflop Raiser In position/Out of position
Pop-upy mają dodatkowe różowe statystyki pokazujące wartości procentowe.
Dzięki tym statystykom, możesz lepiej dojrzeć w jaki sposób/”jak często” przeciwnicy blefują
używając danej linii lub też valuebetują.
Przykłady:

(Pop-up PFR IP)

(Pop-up Caller IP)

Sposób użycia:
W pop-upach, obok wartości procentowych, widać różowe statystyki, które pokazują
zwycięstwa na showdownie, np. przeciwnik zabetował i wygrał z daną linią. Ta statystyka
demonstruja jak dobrze przeciwnik potrafi valuebetować.
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Pop-up Showdown
W tym pop-upie, możemy znaleźć ogólne statystyki na temat tego jak często przeciwnik dochodzi
do showdownu oraz informacje dotyczące jego zwycięstw po raisowaniu/check-raisowaniu.
Pop-up dostarcza informacje na temat sizingów użytych na river oraz tego jak często betuje i
wygrywa (różowe statystyki). Dodatkowy blok czerwonych statystyk pokazuje jak przeciwnik
reaguje na różne sizingi i które zakłady zazwyczaj calluje lub folduje.

Sposób użycia #1: Odkrycie sizingów valuebetów/blefów
Różowe staty - % wygranych na showdownie lub % skutecznych valuebetów
Niektórzy przeciwnicy betują mało kiedy chcą być sprawdzeni i dużo, kiedy blefują. Inni z
kolei na odwrót.
Używanie pop-upu Showdown pozwoli ci lepiej zrozumieć, jakich sizingów przeciwnik
używa do blefowania i valuebetowania.

as PFR (SRP) IP: preflop raiser in single raised pot in position
10%-40%: bet on river from 10% to 40% of pot
50%: sytuacje w których preflop raiser zabetował 10-40% puli i wygrał
Sposób użycia #2: Odkrycie skłonności do foldowania na river
Czerwone statystyki – fold na river na różne sizingi w porównaniu do średnich wartości
na twoim limicie
Przeciwnicy mogą być bardziej ufni wobec niektórych sizingów. Np. oponent może
callować wysokie zakłady częściej, zakładając że rywal mocno blefuje lub foldować do
małych betów podejrzewając, że gracz wtedy valuebetuje.
Ten blok statystyk pozwala celnie dobrać sizing dla blefów i valuebetów, sprawiając że
twój przeciwnik będzie callował kiedy tego chcesz i poddawał się, gdy blefujesz.
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More often vs average fold vs bet: Statystyki na czerwono pokazują o ile częściej
niż przeciętnie, przeciwnik folduje do konkretnych sizingów.
Wyjaśnienie:
18% - caller na pozycji folduje 18% częściej na zagrania za 10%-40% puli
-42% - caller bez pozycji folduje 42% rzadziej na zagrania za 40%-60% puli

Plus – pasuje, Minus – nie pasuje.
Dla blefów: wybierz sizing z dodatnią statystyką (18%)
Dla valuebetów: wybierz sizing z ujemną statystyką (-42%)

Pop-up Winrate
Pop-up Winrate wyświetla ogólne informacji na temat zarobków gracza i ilość rąk, które rozegrał.
Pop-up ten, dostarcza również informacji na temat zarobków Hero w rozdaniach z tym graczem.
Ogólne statystyki zwycięstw Hero przeciwko graczowi, podzielone na kilka sytuacji:
Caller / PFR / 3bet / Call 3bet.

Sposób użycia:
W regularnych grach, mając wiele rąk na tych samych graczy, pop-up ten pomoże określić,
którzy przeciwnicy sprawiają, że zarabiasz. Możesz też sprawdzić, z którymi graczami
regularnie przegrywasz i w jakich konkretnych sytuacjach tak się dzieje:
PFR / Caller / 3bet / Call 3bet.
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Statystyki dla różnych struktur boardów
Pop-upy zawierają dodatkowe informacje na temat akcji na konkretnych boardach w single raised
i 3bet potach.
Rodzaje boardów: sparowany, A-high, etc.
Znajdziesz również informacje na temat cbetów i foldowania do cbetów na scare kartach na turnie
i riverze.
Pop-up przykłady:

(Pop-up PFR IP)

(Pop-up PFR OOP)

(Pop-up Caller IP)

(Pop-up Caller OOP)

(Pop-up Fold 3bet IP)

(Pop-up Fold 3bet OOP)

(Pop-up Blinds vs BTN)

Sposób użycia:
Te informacje pokazują statystyki dot. cbetów i foldów do cbetów na różnych boardach,
pozwalając lepiej zrozumieć zachowania przeciwników od flopa do rivera.
Akcje preflop raisera na każdym boardzie: analizuj zachowania od turna do rivera,
niektórzy gracze będą betować na A-high raz i foldować na kolejnych streetach albo będą
kontynuować agresję na turnie, wyrzucając w ten sposób słabe układy.
Akcje sprawdzającego na każdym boardzie: na A-high, niektórzy przeciwnicy mogą często
pasować na flopie, natomiast inni będą callować ze średnimi parami i pasować na turnie.
Użyj tych bloków statystyk, aby zrozumieć jak twoi przeciwnicy zachowują się na
konkretnych boardach, co pozwoli ci zaoszczędzić pieniądze i zwiększyć valuebety.
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Betsizing, betsizing i jeszcze raz betsizing
Twoi przeciwnicy mogą używać różnych sizingów, w ten sposób demaskując siłę swojej ręki.
Możesz spisać te informacje lub po prostu używać statystyk w pop-upach Pro.Tools. Niektórzy
betują ze słabą ręką niewiele, w ten sposób minimalizując blefy. Inni betują mało, gdy mają mocny
układ, prowokując call i na odwrót. Używając ich leaków przeciwko nim, możesz zwiększyć profit.
Pop-upy mają specjalne bloki dotyczące akcje na różne sizingi na preflop i postflop:
Wartości OpenRaise, fold to steal BB, fold to 3bet w zależności od wysokości raise oraz wiele
innych, w tym fold do raise w zależności od cbetu.

Przykład #1: Sizingi na preflop
OpenRaise: SB / Fold to Steal BB vs SB

(Pop-up Steal)

OpenRaise: CO, BTN,

(Pop-up BTN vs Blinds)

Fold to 3bet: Total, IP/OOP

(Pop-up Fold to 3bet IP)
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ReSteal: SB, BB vs CO, BTN

(Pop-up ReSteal)

4bet/Fold to 5bet: Total, IP/OOP
Fold to 4bet: Total, IP/OOP

(Pop-up 4bet)

Przykład #2: Sizingi na postflop:
Fold to cbet raise (cbet/fold): Preflop raiser in position/out of position

(Pop-up PFR OOP)

Sposób użycia:
Niektórzy gracze wierzą różnym sizingom, czasem foldując więcej niż jest to konieczne.
Używając statystyk preflop dot. sizingów, możesz zarabiać na zbyt częstych foldach
przeciwników do 3betów/4betów albo możesz wybrać optymalny zakres SB vs BB steal.
(System odznak dot. sizingów preflop pozwala też dobrać optymalną wysokość 3betu i
kradzieży z SB).
Statystyki preflop dot.foldowania na raise pozwalają profitowo bluff-raisować albo
wybierać zakres raisowania lepiej, tak aby twoje mocne ręce były opłacane.
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Notecaddy Pro.Tools
Profesjonalny pakiet statystyk i pop-upów
I więcej
3bets/folds to 3bets after the limper is isolated (iso 3bet/Fold to iso3bet)
Folds 4bet on positions
Steals BTN vs Hero (SB/BB)
4bets/Folds to cold 4bet
Squeezes of 2/3/4 players
Granie w limpowanych/limp-raisowanych pulach

Pojęcia
Notecaddy – środowisko, pozwalające tworzyć statystyki, które potrzebujesz do gry, a które nie
są dołączone do HoldemManager2
Stat – procentowe odwzorowanie konkretnej akcji. Na przykład, fold to cbet, cbet on A-high
boards, range of raise on flop, etc.
Definition – nazwa statystyk, które są tworzone i używane w Notecaddy. Możesz używać definicji
w pop-upach, aby pokazać wartości procentowe, zakresy, itd.
Color Definitions – odznaki (informatory), małe obrazki/ikonki, wyświetlane obok statystyk
numerycznych w HUD.
Notes – zapisy stworzone dla przeciwników, z którymi grałeś. Większość notatek dotyczy vsHero

Recenzje Notecaddy Pro.Tools
http://www.notecaddyprotools.com/reviews
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Notecaddy Pro.Tools
Profesjonalny pakiet statystyk i pop-upów
Notecaddy Pro.Tools packages
ProTools SNG/MTT
Kolekcja statystyk i pop-upów dla SNG/MTT.
Kolekcja definicji Notecaddy dostosowanych do gier turniejowych,
która pozwala na wyświetlanie informacji o stackach i sizingach
preflop/postflop.

Pro.Tools Omaha
Kolekcja statystyk i pop-upów dla PLO/PLO8
Kolekcja definicji Notecaddy dostosowanych do gier OMAHA, która
pozwala na wyświetlanie informacji o sizingach i akcjach
preflop/postflop na różnych teksturach boardów.

Pro.Tools CAP
Kolekcja statystyk i pop-upów dla stołów CAP.
Kolekcja definicji Notecaddy dostosowanych do gier CAP, która
pozwala na wyświetlanie informacji o sizingach i akcjach
preflop/postflop na różnych teksturach boardów.

Pro.Tools Lite
Kolekcja statystyk i pop-upów.
Ta kolekcja została stworzona dla początkujących. Pozwala szybko
przyzwyczaić się do nowych statystyk. Wysokiej jakości oraz
wygodne pop-upy, pozwalają grać lepiej.

Notecaddy Text.Notes
Zautomatyzowane tworzenie notek tekstowych vsHERO
Pozwala tworzyć automatyczne notki dot. przeciwników, z którymi
grasz, w języku angielskim i nie tylko.

Kontakt
http://www.notecaddyprotools.com
Skype: Notecaddy.ProTools
E-mail: notes@notecaddyprotools.com
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